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Visst kan Retsö ibland bli väl detaljerad i sin framställning. Det gäller 
till exempel beskrivningar av olika näringsverksamheter och det politiska 
spelet under det demokratiska styre som ersatte militären på 1980-talet. 
Samtidigt är han mån om att sätta in händelserna i ett större sammanhang. 
Till exempel vill Retsö se kolonin Brasilien som en viktig del av det portugi-
siska imperiet. Dessutom anlägger han ett genetiskt perspektiv på Brasiliens 
historia. Det betyder alltså, att han försöker hitta linje från det förflutna till 
i dag.2 Dels pekar Retsö på hur den tidiga koloniala utvecklingen har blivit 
bestämmande för det nutida Brasilien, dels är han mån om att framhålla hur 
vi fortfarande i dag kan se spår av det som hänt i det förflutna.

Linköpings universitet staffan förhaMMar

Kerstin Eksell, Andalus: energier i gränsrum (Lund: Studentlitteratur 2010). 
248 s.

Historiskt inriktad litteratur om den iberiska halvön på svenska är ovan-
lig. Det ges ut få böcker, och därför är denna bok om de arabiska väldena 
i Andalusien och Spanien under perioden cirka 711–1492 ett välkommet 
tillskott. Inte minst gäller detta för de värdefulla översättningar och käll-
presentationer boken bidrar med. Författaren Kerstin Eksell är professor i 
semitisk filologi vid Köpenhamns universitet, och har framförallt ägnat sig 
åt att studera och översätta arabisk litteratur. Hennes senaste bok, som här 
recenseras, är enligt baksidestexten tänkt som kurslitteratur ”i ämnen som 
mellanösternkunskap, arabiska, islamologi, spanska, idéhistoria, litteratur-
vetenskap och medeltidshistoria”.
 Boken består av fyra delar: en bakgrund med historisk överblick; ett 
kapitel ägnat åt porträtt, till stor del person- och idéhistoriskt; en del om 
gränsöverskridanden och kulturell överföring; samt ett kapitel om Anda-
lus i litteraturen, hur det passerat från historia till myt. Avsnitten under 
”Porträtt” beskriver bland andra följande personligheter: Ibn Hazm, den 
oerhört produktive filosofen, teologen och litteratören; Al-Mu’tamid, den 
legendomsusade poetkungen och siste abbadiderfursten i Sevilla; den förste 
spanske nationalhjälten, Rodrigo Diaz de Vivar, mest känd som el Cid; samt 
de arabiska rationalisterna, varav den mest namnkunnige var Ibn Rushd, 
eller Averroës. Följande två kapitel är mer bok- och litteraturhistoriskt inrik-
tade. Eksell beskriver ingående bokproduktion och översättningsverksam-

2. Niklas Ammert, Det osamtidigas samtidighet: Historiemedvetande i svenska historieläro
böcker under 100 år, Lund 2008, s. 188.
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het inom den medeltida iberiska kulturkretsen, liksom den roll Al-Andalus 
kommit att inta i senare epokers litterära produktion. 
 Hennes skildringar av sambanden mellan österländsk och västerländsk 
litteratur i termer av genomgående teman och gemensamma strukturer, 
med fokus på Dantes Komedi och dess (omtvistade) arabiska föregångare, är 
insatt och tänkvärd. Här förhåller sig Eksell till ett aktuellt forskningsläge. 
Likaså översikten över den arabiska medeltida och tidigmoderna historie-
skrivningen, vars rekonstruktioner av det nära respektive avlägset förflutna 
och däri skiftande ideal, lyfts fram av Eksell på ett föredömligt sätt. Föränd-
ringen över tid blir här påtaglig.
 Den historiesyn som bokens framställning kan sägas präglas av är intres-
sant att ta upp till diskussion. Genomgående är det en fascination för eller 
åtminstone ett övervägande användande av den individualistiskt skildrade 
historien som framträder. Är detta ett problem? Eksell säger sig inte välja 
detta perspektiv på grund av en historieteoretisk övertygelse. Hennes ex-
plicita ståndpunktstaganden tyder också på en djup förståelse av historisk 
problematik samt det komplexa samspelet mellan olika historiska proces-
ser. Jag kan å ena sidan förstå tjuskraften hos dessa individuella historier. 
Förvisso är det fantastiskt när dessa poeters högst jagstarka och personliga 
litterära uttryck når oss med sådan kraft över ett snart millenielångt avstånd. 
Författaren motiverar också sitt framställningssätt genom att hävda det vara 
påverkat av källornas karaktär; individ och episod är enligt henne bärande 
element i den arabiska historieskrivningen som genre, samt att dessa element 
bär på ”en stark presentativ och metaforisk verkan” (s. 13). Så långt allt gott. 
 Å andra sidan är det beklagansvärt att kvinnor och de lägre samhälls-
skikten, som så ofta i äldre historieskrivning, hamnar på undantag. En 
översikt som denna borde kunna ta hänsyn till den kvinnohistoriska och 
genusmedvetna forskning som producerats över flera decennier kring den 
medeltida iberiska kulturkretsen i allmänhet, och dess muslimska inslag i 
synnerhet. Dessa grupper förtjänar sin plats i historiska översikter skrivna 
under 2000-talet. I denna bok hamnar vi emellertid i de politiska skeendena, 
samt i finkulturen, och övriga historiska processer får stå tillbaka. Bör inte 
detta krav på representativitet och spegling av det nuvarande forskningslä-
get gälla i särskilt hög grad, när ett av bokens explicita syften är att ge oss 
perspektiv på dagens samhälle? Jag hade gärna sett en utförlig diskussion om 
denna problematik någonstans i boken.
 Eksell rör sig mellan rent litterära och historiskt narrativa källor. Detta 
kräver en problematisering och reflexion över dessas funktion och produk-
tionsomständigheter. Problematiseringen av det viktigaste källmaterialet, 
den dåtida arabiska historieskrivningen, är om inte uttömmande så åtmins-
tone närvarande, och värdefull.
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 På det stora hela är den största behållningen med boken de delar som 
präglas av närheten till källorna. Eksells viktigaste bidrag med denna 
framställning är presentationen, översättningen och tillgängliggörandet 
av vissa källor, som här för första gången introduceras i svensk språkdräkt, 
och därmed hjälper till att överbrygga vissa språkliga barriärer för studenter 
och andra intresserade inom ett flertal discipliner. Dessa avsnitt hade gärna 
kunnat utökas.

Stockholms universitet  kiM bergQvist

Gabriela Bjarne Larsson, Laga fång för medeltidens kvinnor och män: skrift
bruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300–
1500, Rättshistoriskt bibliotek band 66 (Stockholm: Institutet för rätts-
historisk forskning 2010). 307 s.

Gabriela Bjarne Larssons bok om medeltida jordtransaktioner är ett viktigt 
och välkommet arbete. Genom en ingående analys av överlåtelsebrev från 
två socioekonomiskt olika områden (det frälsedominerade Finnveden och 
det skattebondepräglade Jämtland) lyckas författaren frilägga framväxten 
av tre så centrala fenomen som jordmarknaden, skriftbruket och pengaan-
vändningen. Huruvida det fanns systematiska skillnader mellan kvinnor 
och män när det gäller transaktioner av jord – vilket det ofta gjorde – är 
också en central och välintegrerad del av studien.
 Hur ska de medeltida transaktionerna med jord förstås? Få uppfyller den 
moderna definitionen av ”fri marknadsförsäljning”, men de var inte heller 
vad vi menar med gåvor. Författaren tar avstamp i ett europeiskt samar-
betsprojekt, i vilket man just sökt definiera begrepp som ”jordmarknad” 
och ”gåva” på ett icke-anakronistiskt sätt. Moderna jordmarknader brukar 
ju definieras genom fri varucirkulation, fri prissättning samt att parterna, 
som möts på marknaden, inte står i något personligt beroendeförhållande 
till varandra. En sådan definition leder till slutsatsen att det är tveksamt om 
man kan tala om jordmarknader för medeltiden (och inte alltid därefter 
heller). Varucirkulation och prissättning var nämligen sällan helt fria, sär-
skilt inte för jord; dels fanns det många handelsrestriktioner, dels saknades 
”kritisk massa”, det vill säga det fanns helt enkelt inte tillräckligt många pre-
sumtiva köpare. Dessutom stod de parter som gjorde transaktioner med jord 
ofta i ett beroendeförhållande till varandra (genom släktskap eller feodal 
över-/underordning). Men samtidigt så var inte alla medeltida transaktioner 
rena gåvor; i många fall hade till exempel den överförda jorden värderats och 
därmed prissatts av någon utomstående innan den överfördes.


